„IBM Cloud“ papildomas paslaugos aprašas
„IBM Workload Scheduler for IBM Cloud“
Išskyrus, kaip nurodyta toliau, taikomos „IBM Cloud“ Paslaugos aprašo sąlygos.

1.

„Cloud Service“

1.1

Pasiūlymai
Klientas gali rinktis iš šių pasiūlymų.

1.1.1

„IBM Workload Scheduler for IBM Cloud“
„IBM Workload Scheduler for IBM Cloud“ – tai paslauga, leidžianti kūrėjams automatizuoti vienkartinius ir
pasikartojančius veiksmus. Šie veiksmai (REST iškvieta, duomenų bazės užklausa ir kt.), atliekami
sistemoje arba taikomojoje programoje, vadinami darbais.
Naudodami paslaugos API kliento bibliotekas, kūrėjai gali kurti paprastus arba sudėtingus darbų
procesus, apibrėžti vykdymo paleidiklius ir sekti procesų bei jų darbų eigą ir būseną.
„IBM Workload Scheduler for IBM Cloud“, naudodama galimas API, konkrečiai gali:
a.

sujungti darbus į srautus ir pridėti sąlygų bet kuriuo srauto momentu (apibrėžti darbus kaip
komandą, pristabdyti API iškvietas ir kt.);

b.

automatizuoti darbų vykdymą pagal grafiką (vienkartinis, kasdien, kas savaitę, pagal apibrėžtą
periodą) arba įvykių paleidiklius (failas sukurtas, modifikuotas arba panaikintas); ir

c.

darbus ir srautus pateikti apibendrintuose rodiniuose, kur juos galima stebėti ir jais manipuliuoti.

„IBM Workload Scheduler“ taip pat palaiko „Cron“ apibrėžimus.

2.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos duomenų lapai
Šiai paslaugai skirtame Duomenų lape ir šiame skyriuje nurodytose sąlygose pateikta išsami informacija ir
sąlygos, įskaitant Kliento įsipareigojimus dėl šios paslaugos naudojimo. Šiai paslaugai taikomas (-i) toliau
pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1415200372083

3.

Paslaugos lygiai ir techninis palaikymas

3.1

Paslaugos lygio sutartis
Paslaugų lygio sutartis, pateikta pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikoma šiai paslaugai.

3.2

Techninė pagalba
Palaikymo sąlygos, pateiktos pagrindiniame „IBM Cloud Service“ apraše, taikomos šiai paslaugai.

4.

Mokesčiai

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ mokesčio apskaičiavimas nurodytas Operacijų dokumente.
Šiai „Cloud Service“ taikomas toliau aprašytas mokesčio apskaičiavimas.
●

4.2

Darbas – tai „Cloud Services“ objektas, kurio negalima smulkiau suskaidyti, reiškiantis skaičiavimo
procesą, įskaitant visus jo antrinius procesus, kuriuos valdo arba apdoroja „Cloud Services“.

Daliniai mėnesiniai mokesčiai
Už kiekvieną Darbą kas mėnesį išrašoma sąskaita. Jei diegiama / naudojama ne visą mėnesį, mokestis
skaičiuojamas proporcingai.
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